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Stopky G15
Návod k použití

Standardní model
 Hodinová ručka 
 Minutová ručka
 Vteřinová ručka 
 Ukazatel data
Standardní chronograf :
 Čítač 60 vteřin 
 Čítač 30 minut 
 Čítač 1/10 vteřiny

Model s retrográdní funkcí
 Hodinová ručka 
 Minutová ručka
 Vteřinová ručka
 Ukazatel data
Zpětný chronograf :
 Ručka retrográdního čítače 30 vteřin 
 Čítač 60 minut 
 Retrográdní čítač 5 minut

* Modely se šroubovací korunkou:
IA Výchozí poloha (zašroubovaná, není vysunutá)
IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, není vysunutá)

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (8) :
I  Neutrální poloha (zašroubovaná*, není vysunutá) 
II  Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná* a napůl vytažená) 
III  Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná* a zcela vytažená)uitgetrokken)
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Nastavení
Model se šroubovací korunkou
Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je 
nutné vyšroubovat korunku do polohy IB a vytáhnout ji do polohy II nebo III.
Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.
Nastavení času
Vytáhněte korunku do polohy III a otáčejte jí dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou 
ručku umístěnou na číslici 6 synchronizujte s oficiálním zvukovým signálem (rádio/TV/Internet) povytažením korunky na druhý 
stupeň; ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy I (a pokud máte model se šroubovací 
korunkou, také ji zašroubujte).
Natahování hodinek
Hodinky s křemenným oscilátorem není třeba natahovat.
Rychlá úprava data
Vytáhněte korunku do polohy II a otáčejte jí dozadu, dokud se nezobrazí správné datum.
Rychloměr (u některých modelů)
Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemisťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, 
jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici rychlost v km/hod.

Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si vybrali hodinky švýcarské značky TISSOT®, která je jednou z nejproslulejších na světě. Díky pečlivému 
provedení a výběru použitých materiálů a součástek jsou vaše hodinky chráněny proti otřesům a změnám teploty, jsou vodotěsné 
a odolné proti prachu.
Tento návod platí pro křemenné hodinky TISSOT® standardní i pro model Rétrograde s hodinovým strojem G15. Pro informace 
ohledně nastavení a používání hodinek si vyhledejte instrukce odpovídající vašemu modelu.
Vaše hodinky umožňují měření času události trvající až 30 nebo 60* minut a nabízejí vám následující funkce:
– Standardní funkce stopek START–STOP
– Funkce ADD (dílčí čas)
– Funkce SPLIT (mezičas)
Aby vám hodinky se stopkami perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky. 

*Model s retrográdní funkcí

Vynulování čítačů (standardní model)
Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte 
následujícím způsobem:
• Vynulování ručky čítače 30 minut:
 - Korunku umístěte do polohy II a stiskněte tlačítko B
• Vynulování ručky čítače 60 vteřin:
 - Korunku umístěte do polohy III a stiskněte tlačítko A
• Vynulování ručky čítače 1/10 vteřiny:
 - Korunku umístěte do polohy III a stiskněte tlačítko B

Vynulování čítačů (model s retrográdní funkcí)
Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte 
následujícím způsobem:
1 Vynulování ručky čítače 60 minut:
 - Korunku umístěte do polohy II a stiskněte tlačítko B
2 Vynulování ručky retrográdního čítače 30 vteřin:
 - Korunku umístěte do polohy III a stiskněte tlačítko A
3 Vynulování ručky retrográdního čítače 5 minut:
 - Korunku umístěte do polohy III a stiskněte tlačítko B

20
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Jednoduché stopování
Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.
1 START
2 STOP 

Čtení naměřeného času (viz následující příklad) 
- 5 minut,  
- 57 vteřin,  
- 7/10 vteřiny

3 Vynulování
Pozor : Před každým stopováním musí být ručky čítačů ve výchozí poloze. V případě 
potřeby konzultujte odstavec označený VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ.
Poznámky: Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze I.
U modelu Rétrograde se funkce „jednoduché měření času“ neliší od této funkce 
u standardních hodinek, ale ručička čítače modelu Rétrograde se točí proti směru chodu 
hodinových ručiček od 9 h do 3 h.

Funkce ADD
Funkce ADD umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by bylo nutné čítače 
mezi těmito dvěma událostmi nulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.
1 START
2 STOP Čtení 
3 RESTART
4 STOP Čtení 
5 RESTART
6 STOP Čtení 
X Vynulování čítačů

Funkce SPLIT-TIME
Funkce SPLIT vám umožňuje zastavit ručky a zjistit mezičas bez přerušení měření. 
Jakmile obnovíte měření, ručky „ukážou“ celkový uplynulý čas.
1 START
2 SPLIT 1 

Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 2) 
- 5 minut,  
- 4 vteřin,  
- 6/10 vteřiny 

3 RESTART (nové spuštění)
4 SPLIT 2 

Čtení naměřeného času 2 
- 15 minut,  
- 36 vteřin,  
- 8/10 vteřiny 

5 RESTART (nové spuštění)
6 STOP  

Čtení posledního naměřeného času (součet časů) 
- 25 minut,  
- 18 vteřin,  
- 4/10 vteřiny

7 Vynulování čítačů
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Péče a údržba
Doporučujeme vám hodinky (kromě koženého řemínku) pravidelně čistit jemným hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou. Po namočení 
do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit. 
Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli. 
Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®. Abyste z našich 
služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktivní, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců 
či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.
Quartzové hodinky TISSOT® skýtají nepřekonatelné výhody přesnosti quartzového strojku. Životnost baterie obvykle mívají delší 
než 2 roky nepřetržitého provozu. Pokud plánujete, že své hodinky nebudete po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, 
používat, doporučujeme vám uložit je s korunkou vytaženou do polohy III. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně 
prodloužíte životnost baterie.
Výměna baterie
Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky TISSOT®.

Typ baterie: knoflíkový článek oxid stříbra a zinku, baterie 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*
Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních 
autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního 
prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.
* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.


